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 چکيده
بررسی مروری نقش جنسیت در ارتقای شغلی و سبک مدیریت در منابع مختلف داخلی هدف از این پژوهش 

پژوهش از نوع مطالعه مروری بوده و از مقاالت وپژوهش های گذشته در این حوزه روش و خارجی است. 

زنان و مردان، عالوه بر آنكه در بازار کار از نظر حاکی از آن است که  های پژوهشیافتهاستفاده شده است. 

در آمد  و، سبک مدیریت د، از لحاظ نوع شغل، ارتقای شغلینرخ مشارکت و بیكاری تفاوت قابل توجهی دارن

همچنان عالیقى را نیز شرایط فرهنگى حاکم بر جامعه  .حاصل از کار هم با شرایط متفاوتی روبه رو هستند

در سطح جامعه به نمایش می گذارد که مانع ارزش گذاری واقعى فعالیت مدیران زن در جامعه می شود. 

ى، گرایش به مردساالرى در باور غلط به برتر بودن جنس مذکر نسبت به مونث از جهت قدرت مدیریت

 تر عمل می کنند، عاطفی تر و احساسینان در موضع تصمیم گیری محتاطانهبه اینكه ز باورانتصاب مدیران، 

برای تحلیل وضعیت  دراین مقاله .و... از باورهایى است که در این زمینه تاثیر می گذارندآنها تر بودن 

ازجمله نظریه جنسیتی، محدودیت تنوع شغلی زنان پرداخته شده  نامساعد زنان در بازارکار، به چند نظریه

نتایج این تحقیق درجهت تائید نظریه ها و نشان دهنده محدودیت تنوع شغلی و فرصت های ارتقای است. 

با بررسی مفاهیمی چون سقف شیشه ای و موانع دستیابی مقاله  به عالوه اینایران است. در شغلی برای زنان 

های مدیرتی باالتر، تفاوت سبک های مدیریت زنان و مردان را ضرورت حضور همه جانبه  زنان به عرصه

زنان و مردان در کنار یكدیگر در عرصه های مدیریتی تحلیل کرده است که این مسئله امروزه بیش از پیش 

ن در عرصه ضرورت سازمان ها و نهادها و ارگان هاست که از تمام ظرفیت های متفاوت و مكمل زنان و مردا

  .های مدیریتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر خود استفاده کنند

 .ی زنان، سبک مدیریتزنان ، ارتقای شغلیزنان تفاوت جنسیتی، اشتغال :يديکل واژگان
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 2 فالحيه مهنی زاده سميه ، 1 رضا کرکچی

  خودرو کارشناس ارشد کیفیت، شرکت ایران 1
 ، دانشگاه الزهراکارشناس ارشد مطالعات زنان 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 فالحيه مهنی زاده سميه

 مدیریتسبک ارتقاي شغلی و در جنسيت  نقش
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 مقدمه
رتند از ویژگی های با. برخی از زمینه های تفاوت عهایی بین زنان و مردان بوده است پژوهش های مختلف از آغاز تا کنون بیانگر تفاوت

 تزنان و مردان در بازار کار از نظر نرخ مشارکت و بیكاری تفاوبه عالوه ،  هوش و استعداد، سبک های مقابله، همرنگی با جماعت و... روان شناختی

ند. هست هم با شرایطی متفاوت روبه رو و سبک مدیریتی ، ارتقای شغلی و درآمد حاصل از کارقابل توجهی دارند آنها همچنین از لحاظ نوع شغل

 ناز طرفی دیگر شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان عالیقی را در سطح جامعه به نمایش می گذارد که مانع ارزش گذاری واقعی فعالیت مدیرا

از عوامل موثر برحضور زنان در د همچنین نگرش مردان نسبت به نقش هایی که زنان می توانند در جامعه ایفا می کننزن در جامعه می شود. 

و جمعیتی است که می  ر عوامل مختلف اجتماعی ، اقتصادیموقعیت های اقتصادی اجتماعی است از طرف دیگر نگرش مردان خود تحت تاثی

 آنان مورد بررسی قرار داد. ت عنوان پایگاه اجتماعی اقتصادی توان آن را تح

ن در امور مختلف سلطه را در اختیار دارند و به کارگیری این ابزارها جهت ممانعت از مشارکت زنا مردان در جامعه معموال ابزارهای قدرت و

بنابراین می توان گفت رفتار تبعیض آمیز در  ، فرهنگی و سیاسی بارها به کار رفته و خود سبب انزوای اجتماعی زنان می گردد.اقصادی، اجتماعی

 از بین افراد مختلف برای استخدام به مشخصاتی توجه شود که ارتباطی با کارایی افراد ندارندان انتخاب بازار کار هنگامی شكل می گیرد که درزم

  (.1131)نوروزی ، مثل مشخصات نژادی و جنسی

 زنان در کارهای ستادی که از عمده ترین مشاغل زنان است بیشتر در شغل های کم درآمد و بی آینده که کارهای زنانه پنداشته می شود

ار ک مشاهده میشوند. زنان را غالباً براین پایه استخدام می کنند که ترفیع شغلی نخواهند داشت حال انكه مردان با این فرض که ترفیع شغل در

از خواهد بود به استخدام در می آیند. پس از استخدام برای زنان کمتر از مردان احتمال تجربه های کاری سازنده و فرصت مطالعه که برای احر

 دشرایط ترفیع الزم است وجود دارد. هرچه از منزلت کارهای ستادی کاسته شده و وظایف آن قالبی تر شسته رفته تر و ساده تر شده است، تعدا

 وانایی هایو پذیرفتن تفاوت در ت شوند، افزایش یافته است. بنابراین تفكیک مشاغل برحسب جنسیتزنانی که در این مشاغل به کار گماشته می

زن و مرد طرزتفكری است که در بیشتر مواقع بر ذهنیت خود زنان نیز اثر می گذارد و موجب دامن زدن برتعارضات موجود می شود. باتوجه به 

این واقعیت که میان زنان و مردان از حیث عوامل اکتسابی مثل تحصیالت ، سابقه شغلی و ذاتی مثل ریسک پذیری و زمانی که صرف انجام کار 

رود تفاوت هایی از حیث مدیریتی و به طور اخص از حیث شیوه اعمال مدیریت منابع انسانی در بین ند، تفاوت هایی وجود دارد انتظار میمی کن

 . (1131)نوروزی ، زنان و مردان وجود داشته باشد

رود که این نیرو بالقوه و گسترده با مشارکت بالفعل خود در چنین انتظار می از آنجا که زنان نیمی از اعضای جامعه را تشكیل می دهندلذا 

و در توسعه جامعه که منوط به فعالیت های متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چرخ های جامعه را همگام با مردان به حرکت در اورند 

ان ، باور برآن است که زنان و مردترین عوامل توسعه کشورهاستز موثر. در زمینه مدیریت که یكی اتاثیرگذرا باشند منابع انسانی ان جامعه است

 مانی بلند مدتزنان و مردان در یک طیف زعده ای بر این باورند اگر رفتار حرفه ای  برخالف آنگزینند. سبک های مدیریتی متفاوتی را برمی

اما در طول تاریخ فرصت ها و امكانات در تمامی یكدیگر است.  و رویكردهای رفتاری آنان مشابه هاشود که روش، مشاهده میتحت نظر قرار گیرد

زمینه های شغلی، ارتقای شغلی و سطح مدیریتی برای زنان به نحوی توزیع نشده است که به راحتی بتوانند هم  دوش مردان در صحنه جامعه 

  .(1131وسلی، جاللوند، )تدر واقع بدون محدودیت جنسی به ایفای نقش های شایسته خود بپردازندحاضر شوند و 

ا، همه طق دنیهای بازار کار است که گستره آن بر همه منامشاغل یكی از مهم ترین ویژگیدر جنسیتی  از آنجایی که تفاوت هایبنابراین 

به  نسبت مذهبی و اجتماعی مختلف حاکم است و از یک سو برنگرش مردان، همه نظام های سیاسی و شرایط فرهنگی و سطوح توسعه اقتصادی

، ترفیع ،باشد و همچنین برموقعیتت ساز میمل تعیین کننده و سرنوشزنان عا گذراد و از سویی  برایزنان و زنان نسبت به خودشان اثرمنفی می

پژوهش های  از اسناد، مقاالت وزنان اثرمنفی می گذارد. در این پژوهش که از نوع مطالعه مروری است سعی شده تا با استفاده  مدیریت و درآمد

ودیت و محدسقف شیشه ای تفاوت سبک مدیریت مردان و زنان،  ،نظریه های جنسیتی در بازار کار، مفهوم مدیریت حوزه و اشاره به گذشته در این

 .، ارتقای شغلی و سبک مدیریت بپردازیمدر زمینه اشتغال تفاوت های زنان و مردانبه ، تنوع شغلی زنان

 

 جنسيتی  هاينظریه
صلی در نظریه های جنسیتی این است که موقعیت زنان در بازار کار و در خانه و خانواده با یكدیگر مرتبط و جزئی از یک نظام کلی فرض ا

 درست نكته مهم در این نظریه ها اختصاص کار خانگی به ویژه مراقبت از کودکان در زنان است واجتماعی است که در آن زنان تابع مردان اند. 

در واقع ممكن است مهارت  دربیشتر جوامع کار خانگی زنان کم ارزش تر تلقی شده است، این مهارت ها و مشاغل نیز کم ارزش اند. همانطور که

شود، نباشد. اما این مشاغل به دلیل اینكه زنان اغل مردانه که مزد بیشتری برای آنها پرداخت میرای بعضی مشاغل زنانه کمتر از مشمورد نیاز ب
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ویژگی  ارزش کار براین است که بهآنها مهارت کسب کرده اند دست کم گرفته شوند. به عالوه گرایش نظام های ارزیابی شغلی در تببین  بیشتر در

 های منتسب به مردان نظیر نیروی جسمانی، بیش از مهارت و شكیبایی اهمیت داده شود.

کلیشه ای می کنند. وجود ویژگی هایی مثل ماهیت مراقبتی داشتن،  نظریه های جنسیتی به ویژگی هایی می پردازند که مشاغل زنان را

ر دنیاز به مهارت های مرتبط و نزدیک به کارهای خانگی ، نیاز به مهارت های دستی، نیاز به صداقت و درستی بیشتر و نیاز به زیبایی ظاهری 

به نظارت بردیگران، نیروی  ی در زنان همچون بی رغبتی شتغال می شود. همچنین وجود خصوصیاتمشاغل موجب مناسبتر بودن زنان برای ا

جسمانی کمتر، توانایی کمتر در علوم و ریاضی، تمایل کمتر به سفر و بی رغبتی نسبت به کارهای مخاطره آمیز و استفاده نیروی جسمانی به 

نده آتش نشان و افسرپلیس منجر مان و معدن، رانمردانه شدن مشاغلی ا زقبیل مدیر، ناظر، مأمور اجرایی دولت، مأمور حقوقی، کارگر ساخت

 شود.می

 هعالوه براین وجود خصوصیاتی نظیر دستورپذیری بیشتر، شكایت کمتر از کار، نیاز کمتر به درآمد) چون معموالً زنان دومین نان آور خانواد

 تامین اجتماعی و پیشرفت کمتر به آنان می شود. محسوب می شوند(، در زنان منجر به اختصاص کارهای بادرآمد کمتر و مهارت پایین تر و

 

 مفهموم مدیریت 
مدیریت را چنین  2واللی لند 1مفهوم مدیریت از سوی محققان رشته های مختلف به شكل گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است. آیستن

 "اجتماعی و برای بهبود زندگی عموم متمرکز شده باشد. تغییرات در یک سازمان یا سیستمفعالیتی که به روی ایجاد برخی "تعریف کرده اند: 

ه کبدین ترتیب بسیاری از محققان با این نظر موافق نیستند که مدیریت عبارت است از یک ویژگی فردی ذاتی یا ارثی، مجموعه ای از مهارت ها 

در این پژوهش مدیریت به عنوان هدایت، (. 1333،  1پیرتسون: اسمیت و  1،1331) براون باید آموخته شود یا طرح های الگویی بنا بر موقعیت

) اوت و مدیریت و قدرت دهی به دیگران یا گروه ها توسط یک فرد برای دست یابی به یک هدف خاص یا مجموعه ای از اهداف تعریف شده اند

 .(1131شفریتز، 

از مدیران عالی )وزیر، معاون وزیر، نمایندگی مجلس، ریس  اندبراساس تعاریف سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطوح مدیریتی عبارت

مدیر کل، مدیر معاون، روسای اداره های مهم شهرستان ها یا مشاغل هم تراز( و مدیران پایه )ریس دانشگاه یا مشاغل هم تراز(، مدیران میانی )

 اداره ، معاون اداره، یا مشاغل هم تراز(. 

آمیزد. امروزه شماره قیت های انسانی با بهره گیری از فنون، تخصص، مهارت ها و تجارب در هم میمدیریت هنر است، هنری که دران خال

ب آنكه جالزیادی از زنان جامعه بدون پی بردن به نابرابری موجود در زندگی روزمره خود ادامه می دهند با این تصور که شرایط باید اینگونه باشد. 

حساس نابرابری در آن ها می شود که آنان از طریق تحصیل در دوره های عالی و در نگرش ها نسبت به زنان به این واقعیت نابرابر زمانی موجب ا

درصد افزایش یافته است، اما  06عنوان مدیر، هنوز همان طور است. هرچند طی یک دهه گذشته تعداد زنان در پست های مدیریت تقریباً 

درصد در  2.3( حكایت از آن داشت که در مقایسه با 1322)فیشر،  1بررسی اخیر فورچوناندک است.  تعدادشان در پست های اجرایی هنوز واقعاً

درصد از پست های باالی مدیریتی در اختیار زنان است. یک تببین بسیار شایع برای این تعداد اندک از مدیران سطح باالی  1.3، تنها 1330سال 

نوان مدیر است. ممكن است نگرش ها درباره نقش زنان در جامعه ، به طرز چشمگیری تغییر کرده زن، تداوم کلیشه های منفی برای آنها به ع

 ،باشد اماهنوز تصور می شود زنان کمتر از مردان در خور پست های مدیریتی باشند. یک چنین برداشتی درباره مدیران زن، ممكن است باعث شود

کل نیروی کاری خواهند بود. با این همه تبعیض  زنان تقریباً معرف نیمی از 2666شوند. تا سال سازمان ها از بخش مهمی از نیروی کاریشان غافل 

ین یبراساس جنس، در زمینه هایی چون ارزیابی عملكرد فرصت های مشاوره، دستمزد و ارتقاء شغلی مناسب، ادامه دارد. با در نظر گرفتن درصد پا

و کمبود فعلی نیروی ماهر و با انگیزه، سازمان ها به سادگی نمی توانند ا زعهده اثرات تبعیض برمبنای  1316تولد در سال های آغازین و میانه دهه 

 (.1131:121، ریتزدرصد از نیروی کار خویش برآیند) اوت و شف 16ها در مورد کلیشه

 

 تفاوت سبک  مدیریت مردان وزنان
زنان ومردان مدیر به شیوه های مغایر با تصورات قالبی مدیریت می کنند چون در هنگام فرایند اجتماعی شدن، تجارب نخستین زنان با 

ردان از حیث که میان زنان و متجارب نخستین مردان متفاوت است. بنابراین زنان مدیر باید فرد استثنایی باشند تا بتوانند. باتوجه به این واقیعت 

                                                           
1 Austin 
2 Lali Land 
3 Brown 
4 Smit & Piterson 
5 Fortune 
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وامل اکتسابی مثل تحصیالت، سابقه شغلی و ذاتی مثل ریسک پذیری و زمانی که صرف انجام کار می کنند تفاوت هایی وجود دارد، انتظار می ع

 رود تفاوت هایی از حیث مدیریتی و به طور اخص از حیث شیوه اعمال مدیریت منابع انسانی در بین زنان و مردان وجود داشته باشد.

توسعه مدیریتی زنان بیشتر بر روی توسعه مهارت های آن ها تمرکز کرده است تا تشخیص عواملی که اشتیاق زنان را به پذیرش نقش  

د را رهای مدیریتی بر می انگیزد. اگرچه این تحقیقات برروی دانش، مهارت ها و توانایی های مدیریتی تاکید کرده اند، عوامل روان شناختی که ف

ری برمی انگیزد، ناشناخته باقی اند در حالی که به نظر می رسد این موضوع عنصری مهم در رشد حرفه ای زنان و پذیرش نقش های برای رهب

 .(120:1131مدیریتی از سوی آنان باشد)برجعلی لو و همكاران، 

به آرا، و نظرات کارکنان خود داشته ، به اد زنان به طور عمده از سبک مدیریت دموکراتیک و مشارکتی بهره می گیرند، آنان تمایل به اعتم

میزان عدم تمرکز و تفویض اختیار تصمیم گیری و قدرت در سازمان هایی  0رگیری ها را می دهند. به گفته روسنآنان امكان مشارکت در تصمیم 

طور عمده به عنوان برقرارکننده روابط و نقش زنان کارآفرین را به  1که توسط زنان هدایت می شوند سطح باالتری دارد. از سویی دیگر براش

ز ا همكاری و نه کنترل کننده افراد تصور میكند. همچنین به نظر می رسد زنان به طور عمده از بازخوردهای مستقیم و مستمر استفاده می کند و

نتظار می رود جو سازمانی حاکم بر سازمان آنجایی که کمتر قادر به مجزا کردن زندگی شخصی از زندگی سازمانی خود هستند از این رو غالباً ا

توان گفت جنسیت مدیران و کارآفرینان عالوه بر این می  .(122:1336نان باشد) روسنر ریت زنان انعكاسی از زندگی شخصی آهای تحت مدی

میزان  مدیریتی منابع انسانی نظیر برکنترل مداری ویا تعهد مداری الگوهای مدیریت منابع انسانی تاثیرگذر است. تفاوت های جنسیتی بر ابعاد

ر یهای سازمانی به صورت قابل توجهی تاثیرگذار است. تاثزی نیروی کار و ساختار کارو رویه، نظارت، توانمندسامشارکت کارکنان، عدم تمرکز

ی ، اگر ابعاد طراحی سازمان در سازمان هابوده است. این امر بیانگر آن استغالبا مستقیم   ،مداری سیستم مدیریت منابع انسانیجنسیت برتعهد 

تحت مدیریت زنان  و مردان یكسان فرض شوند، نوع جنسیت تعیین کننده تعهدمداری و یا کنترل مداری در عرصه مدیریت منابع انسانی خواهد 

 کارآفرین غالباً دموکراتیک بوده و تمایل بیشترنظام های مدیریت منابع انسانی در زنان غالباً تعهدمدار بوده و این به معنای آن است که زنان بود. 

سلی و ) توبه تفویض اختیار و ایجاد روابط به جای سلسله مراتب سازمانی داشته و به طور غیرمستقیم کارکنان را تحت کنترل قرار می دهند

 .(1131جاللوند، 

 

 سقف شيشه اي و موانع پيشرفت زنان در عرصه مدیریت
مصنوعی )ساختگی( مبتنی تعصبات نگرشی یا سازمانی، جهانی یا ملی هستند که افراد واجد شرایط را در سقف شیشه ای یعنی موانع 

(. استعاره سقف شیشه ای زمانی بكار می 266:11سازمان هایشان ا زپیشرفت به سمت باال در مقام های مدیریتی باز میدارند)اتحادیه ملی زنان، 

( سقف شیشه ای 11:1331،  3ش از صعود به مراتب عالی سازمان باز نگه داشته می شوند) مارسیونرود که زنان صرفاً به خاطر جنسیت خوی

ه ببرآمده از برداشت های کلیشه ای و پیش داوری هایی است که در مورد زنان وجود دارد و باعث می شود تا نتوانند در سلسله مراتب سازمانی 

ر ایجاد سقف شیشه ای تاثیر می گذارد. تحصیالت از دوجنبه مورد توجه قرار میگیرد : یكی نوع و سطح تحصیالت د سطوحی خاص ارتقا یابند.

رات ااینكه تعداد کمی از زنان در رشته های ریاضی، علمی و فنی حضور دارند و دیگر اینكه زنان از محیط های آموزشی با اعتماد به نفس و انتظ

تصورات مثبتی از زنان ایجاد نمی کنند، تصورات مثبت به دختران کمک می کند که اعتماد  باال، فارغ التحصیل نمی شوند. موضوعات کالس ها

به نفس را در خود تقویت کنند . اگر مهارت های رهبری به دختران آموزش داده شود آن ها اعتماد به نفس بیشتری برای رهبر شدن خواهند 

 فتن ریسک آماده می کند.داشت و این اعتماد به نفس انها را برای چالش ها و پذیر

سقف شیشه ای نتیجه اسطوره ها و برداشت های مشترک است. بعضی از این برداشت های پذیرفته شده توسط عموم مردم به شرح زیر 

 است:

 .زنان توانایی کافی برای کار ندارند

 .به زنان جدی تر هستندنسبت مردان در مسیرشغلی 

 .ای تصدی مقام های رهبری مناسب تر می سازدمردان ویژگی هایی دارند که آنهارا بر

 .زنان تجربه کافی برای پذیرفتن مقامات رهبری ندارند

 .زنان قادر به اداره امور فنی و دشوار نیستند

بدین گونه است که زنان بیشتر در شغل های نیمه تخصصی زنانه متمرکز شده اند تا در مشاغل کامالً تخصصی که درقبضه مردان است.  

 وغل نیمه تخصصی کمتر از مشاغل حرفه های تخصصی آزادی عمل دارد و منزلت و دستمزد آن کمتر است. غالباً طبیعت زنان را با مراقبت مشا
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ر د تیمارداری سازگار می دانند که برای مثال الزمه پرستاری، تدریس در دبستان و خدمات اجتماعی است. با این حال حتی در حرفه ها نیز زنان

 پایین تر متمرکز شده اند و نظارت و سرپرستی ایشان با مردان است.مراتب 

عالوه بر موارد ذکر شده می توان از موانع دیگری نام برد که از دست یابی زنان به موقعیت های باالتر در سازمان ها جلوگیری می کنند، 

 .دولتی و شغلیعی و موانع که عبارتند از : موانع نگرشی، موانع سازمانی، موانع اجتما

همان تصویر سنتی است که وی را در چهارچوب خانه تعریف می کند، نمی توان انتظار بنابراین باید گفت تازمانی که تصویر ارائه شده از زن 

رسانی به ضررداشت که زنان به فعالیت در عرصه اجتماع بپردازند. تاکید بر این تصویر از یک سو و شكل گیری این باور که اشتغال زنان موجب 

های با تعهد کاری باال، مانند مدیریت و حضور زنان در جامعه و اتالف وقت و هزینه می گردد موجب شده است که حضور زنان در بسیاری از شغل

فاده به جای زنان است با این حال دولت در بسیاری از موارد ترجیح میدهد که از نیروی مردان ساخت قدرت با هزینه باال و بازده پایین ارزیابی گردد.

د کند و  رسانه ها در جایگاه عاملی که ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را مشخص می کنند، دارای کارکرد اجتماعی هستند و می توان احتمال دا

 (.111:1136، ریشه در فرهنگ جامعه دارد )اعزازی ، آیدکه آنچه در رسانه ها به تصویر درمی

 

 محدودیت تنوع شغلی زنان
، ارتقای شغل و سبک مدیریت زنان و مردان می توان به آن اشاره کرد محدودیت تنوع ائلی که در زمینه تفاوت های شغلییكی دیگر از مس

گار سازشغلی زنان است. در اغلب نقاط دنیا این تمایل وجود دارد که زنان در مشاغل خاصی مثل معلمی یا پرستاری که با وظایف خانگی آنان 

-1ند) سازمان ملل متحد، بخش صادرات که نیازمند تكرار کار و مهارت در به کارگیری دست هاست، تمرکز یاب صنایع کاربردی است یا در

(. بنابراین باید گفت محدود بودن زمینه های اشتغال زنان و محدودیتی که در گسترش هریک از این زمینه ها وجود دارد از مهم ترین 11:1331

  ابل توجه اشتغال زنان است.دالیل عدم افزایش ق

 یاز سبک ها یخود گزارش شده حسابداران زن به نوع یرهبر یدهد که سبک ها ینشان م انجام شده  3پژوهشی که توسط بروک جینتا

 نیکنند. ایتحول گرا استفاده م یرهبر و یتعامل یاز مردان از سبک رهبر شتریگزارش شده توسط حسابداران مرد متفاوت است. زنان ب یرهبر

 نیادراک شده در دو مورد از ا یدارد. حسابداران زن نسبت به اثربخش یسازگار تیمرتبط با موفق یتیریمهارت مد نیبا چند یرهبر بکس

 یشتریتوسعه ب یدهد که حسابداران زن فرصت ها ینشان م نیها همچن افتهیو توسعه و ارتباط را گزارش کردند.  یگریمرب ،یتیریمد یهامهارت

 (.2661)بروک، مرد دارند همكاررا نسبت به 

ساس ا برانجام شده است. و همساالن آنها رانیزن و مرد توسط مد رانیمد یعملكرد شغل یابیارز یتفاوت ها یبررس تحقیق دیگری با هدف

ت یكی از فرضیا کنند. یم یابیارز زن و مرد را رانیمد یعملكرد شغل یمرد و زن و همساالن به طور متوال انیکارفرما ،یتیساختار جنس هینظر

 یر حالدهد که د ینشان م جینتا است.موثر  رانیمد یعملكرد شغل ینیب شیکننده در پ یابیجنس ارز بود که فرض شده بود ریمد یتجنس مهم

عملكرد خود  یابیارز نیدانند، همساالن زن در ب یمرد م رانیتر از مد نییپا یزن را به طور قابل توجه رانیمد یعملكرد شغل زانیکه مردان م

مطالعه  نیا. دستنیقائل ن ضیتبع آنها ردستانیز یجنس ها نینشان دادند که ب رانیمد انیکارفرما ن،ی. همچنستندیقائل ن ضیجنس ها تبع نیب

 .(Szymanka,2016)متمرکز است یجهان یبر عملكرد شغل یبه طور انحصار
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 نتيجه گيري 
زنان و مردان در بازار کار از لحاظ نوع شغل، ارتقای شغلی، سبک مدیریت و حتی درآمد حاصل از کار با شرایط متفاوتی روبه رو هستند. 

وه توان به این نتیجه رسید که وجباتوجه به آنچه ذکر شد میبرای تحلیل وضعیت نامساعد زنان در بازار کار به چند نطریه و مفهوم اشاره کردیم. 

ور از طرفی دیگر حض زند.جنسیتی بازار کار به کاهش میزان مشارکت زنان می انجامد و به فقر و نابرابری درآمدی و بی عدالتی اجتماعی دامن می

 زنان در فرایندهای تصمیم گیری سیاسی و مدیریت اجتماعی یكی از شرایط مهم دموکراسی است و روی کیفیت اجتماعی تاثیر بسزایی دارد.

ت در سبک مدیریت زنان و مردان ضرورت حضور زنان و مردان در کنار یكدیگر در عرصه های مدیریتی را بیش از پیش روشن می تفاو

راد و سازد. چرا که زنان با استفاده از ویژگی هایی چون مشارکت مداری و تعهد مداری در فعالیت های خود توانایی این را دارند که بتوانند اف

نی بسیاری را جذب سازمان ها کنند و نظر به تعهد و تمرکزی که در خصوص اتمام فرایندهای کاری انجام شده دارند، حصول به سرمایه های انسا

 و تحقق خواست های یک سازمان نتیجه همكاری زنان در عرصه های مدیریتی است. نتیجه مطلوب
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